Nome: Ana Paula Zili (CRAS Imperial)
1. Adolescentes evasivos do sistema escolar e envolvidos com drogas e/ou cumprindo medidas
sócio educativas: projeto com capacitação profissional e encaminhamento para trabalho
(Jovem Aprendiz)
2. Adolescentes, crianças e idosos sem espaço de lazer e em incentivo ao esporte no Jardim
Imperial e Nova Catanduva: clube social de lazer com piscina, salão, quadra esportiva e com
aulas esportivas
3. Dificuldade de acesso ao serviço de pronto atendimento no Jardim Imperial: UPA para
região do Nova Catanduva, Jardim Imperial e bairros próximos
Nome: Mesa temática: Paula, Denise, Naide
4. Há várias famílias de baixa renda e de baixa escolaridade: EJA vinculado ao programa de
capacitação de trabalho com direito a bolsa
5. Adolescentes, crianças e idosos sem lazer e incentivo ao esporte: clube social, espaço de
lazer com piscina, salão, quadra esportiva e com aulas esportivas
6. Adolescentes evasivos do sistema escolar e envolvidos com drogas e/ou cumprindo medidas
sócio educativas: projeto com capacitação profissional e encaminhamento para trabalho
(Jovem Aprendiz)
Nome: Naide Siqueira (Centro POP)
7. Pessoas em situação de rua (Centro/ HAP, Santa Helena e Vila Brasil/ HEC, Vila Soto/
HMG): residências terapêuticas
8. Casa de Passagem e Centro POP atendem moradores de rua: equipamentos deveriam
funcionar próximos uns aos outros e o Centro POP deveria estar localizado mais no centro
9. Pessoas com baixa escolaridade e sem qualificação profissional no Imperial, Jardim Alpino,
Bom Pastor, São Francisco, Cidade Jardim e Santa Rosa: projeto de incentivo à leitura e jogos
educacionais com premiações por salas de aula 1º, 2 º e 3 º lugar

Nome: Eder Jofre (Associação de Bairros)
Nome: Vicente S. Andrade
38. Nova Catanduva, Imperial e Flamingo: criação de UPA
30. Assistência e inclusão social: espaços apropriados para que nossos jovens carentes se 39. Central: criação de centro de referência nas unidades
desenvolvam profissionalmente segundo o dom de cada um como esporte, música e teatro
40. Rodovia Washington Luiz: criação de centro de eventos
31. Esporte e lazer: aproveitar os espaços já existentes e prédios abandonados, como por
exemplo, o IBC
Nome: Mesa temática: Didival Baulos, Mauro Assi, Benetelli (Fundação Padre Albino), Eder Jofre
e André Beck
Nome: Kelly
41. Saúde Atenção Básica: instalar UPA
32. Saúde: fácil acesso para as pessoas com deficiência
42. Saúde: centro de referência nas UBS, instalar especialidades: clínica médica, clínica cirúrgica,
33. Saúde UPA: implantar aparelhos no local, como por exemplo, mamografia e etc.; dimininui ginecologia, obstetrícia e pediatria
o tempo de espera
43. Saúde: criação de unidade de cuidados paleativos
44. Educação, cultura, esporte, lazer: construção de centro de eventos
Nome: Bruno Manchini
45. Segurança pública: instalação/ reativação de postos da guarda civil e militar
46. Assistência a idoso/ inclusão: criação de centros de atendimento ao idoso em período
34. Lazer e esporte: centro para praticar esporte como aeromodelo, motocross, asa delta, parque parcial
para as crianças
35. Saúde: UPA e AME que amenizem distância para o bairro Nova Catanduva
36. Redução de pobreza: horta comunitária nos bairros carentes, pontos de coleta de
reciclagem, aulas de artesanato
Nome: Renato Ruedas
37. Ações e projetos de redução de desigualdades (inclusão social): criação de local com
profissionais habilitados, em parceria com entidades religiosas, entidades filantrópicas,
faculdade de medicina, onde a pessoa deficiente e idosa possa se abrigar quando os pais
precisarem se ausentar por necessidade

Nome: Denise (CRAS Imperial)
10. Há vários moradores com problemas de dependência química e saúde mental: CAPs álcool
e droga
11. Há várias crianças e adolescentes ociosos no Jardim Imperial e Nova Catanduva: conjunto
esportivo com piscina e campo de futebol
12. Há várias famílias com baixa escolaridade e pouca renda: EJA vinculado ao programa de
capacitação de trabalho com bolsa
Nome :

Legenda
Perímetro 2006
Ferrovia

13. Falta de incentivo de educação e esporte: escolas com mais espaços físicos para
participação da comunidade com jogos escolares
14. Cultura, teatro, música, etc.: ter mais incentivos a cultura com a participação de escolas e
comunidades
15. Trabalho para todos com incentivo sócio econômico para os empresários: trabalho com
aprendizado em escolas técnicas de nível médio

Hidrografia
Limite municipal
Igreja Matriz
Centro histórico

Nome: Vitor Alves
16. Jardim Eldorado tem asfalto ruim, gentrificação, falta de segurança pública e descaso
social: novo recapeamento, abertura de rua ligando com Residencial Pachá, alavancar
pequenos comércios e atividades noturnas, deslocamento de professores e criação de novos
projetos
17. Bairro Gabriel Hernandes tem falta de segurança pública, esporte e lazer: abertura de nova
vias originando mais acessos, criação de projetos esportivos no contraturno escolar em
quadras poliesportivas
18. Bairro Nova Catanduva, Jardim Imperial e Gabriel Hernandes uso do solo e espoliação
urbana: flexibilização do uso do solo por parte dos loteadores, desburocratização na abertura
de pequenas empresas, incentivos fiscais para empresas

Principais setores
Centro
Higienópolis
São Francisco
Vila Celso Mauad
Pontos notáveis
Aeroporto
Prefeitura Municipal
Terminal Rodoviário

Nome: Thais Manholer
19. Falta de espaços para lazer da população, melhorar qualidade de vida: fechamento de vias
dentro dos bairros com espaços para lazer, cultura e apoio aos microempreendedores da região
20. educação: criação de projetos com ligação das escolas para falar sobre as cidades e o
urbanismo e como trabalhar o olhar neste meio
21. Inclusão social: projetos mais eficazes para as pessoas em situação de carência, com
centros de apoio que mostrem saída por meio de ensino

Estação Ferroviária
Sub-bacias
Bacia do Ribeirão Cubatão (UGRHI 16)
Bacia do Ribeirão da Onça (UGRHI 15)
Bacia do Ribeirão São Domingos (UGRHI 15)

Nome: Fabio Benini
22. Falta de incentivo à educação e ao lazer: abertura de escolas municipais nos finais de
semana principalmente em locais de baixa renda
23. Abandono do bosque municipal: melhorar infraestrutura e trazer mais incentivos
24. Burocracia e falta de incentivos para novas empresas se instalarem na cidade,
consequentemente gerando falta de empregos: menos burocracia e mais incentivos para que
empresários invistam na cidade

Nome: Aparecido Antonio de Andrade
25. Falta de espaço público para esporte e lazer: aproveitar o Clube de Campo
26. Saúde: arrumar e colocar mais aparelhos de ginástica na praça do aeroporto
27. Clínica de ajuda às pessoas: ajuda as pessoas obesas com cirurgia bariátrica, massagens
Nome: Luiz Pereira
28. Deficiência na segurança pública, falta de entrosamento: entrosamento entre polícia civil,
polícia militar e guarda municipal
29. Civil, militar e guarda civil: cada uma delas com uma administração individual portanto
devem ser unificadas com uma base moderna sofisticada e um só comando na distribuição de
tarefas
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